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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!
Rozdaliśmy już medale i puchary w najważniejszych imprezach minionego sezonu.

Sezonu, bardzo dla nas ważnego, gdyż po ubiegłorocznych emocjach związanych z koń-
cówką ligi, szczególnie starannie dokonywaliśmy obsad na poszczególne fazy rozgry-
wek. Dobre opinie obserwatorów pozwalają sądzić, iż sprostaliśmy oczekiwaniom.
Emocje, które towarzyszyły zakończonym niedawno rozgrywkom miały charakter
przede wszystkim sportowy.

Sędziom i delegatom dziękuję za postawę w minionym sezonie szczególnie, że
związkowe rozgrywki młodzieżowe były bardzo rozbudowane i wymagały dużego zaan-
gażowania czasowego wszystkich Koleżanek i Kolegów.

Na arenie międzynarodowej, w strefie finałowej rozgrywek pucharowych mieliśmy
również swojego przedstawiciela. Jerzy Eliasz był delegatem EHF-u na meczu 
w ramach Challenge Cup rozegranego pomiędzy rumuńskimi zespołami VCM Sport
Resita, a CSU Suceavu.

W końcu kwietnia otrzymaliśmy bardzo smutną wiadomość. Przedwcześnie
odszedł od nas, przegrywając z okrutną chorobą, Paweł Daniel Musialik junior.

W naszej pamięci pozostanie jako sympatyczny, miły Kolega, o którym wspomnie-
nie umieścili w biuletynie Koledzy ze Śląskiego Związku Piłki Ręcznej.

Przed nami urlopy i zasłużony wakacyjny wypoczynek. W chwilach relaksu proszę
nie zapominać o organizacyjnych obowiązkach wobec Kolegium i najlepiej zaległości
uzupełnić jak najszybciej (wnioski licencyjne i formularze danych osobowych). Ominą
Was w ten sposób nieprzyjemne konsekwencje.

Nie dla wszystkich jednak koniec sezonu ligowego wiąże się z wakacyjną przerwą
w sędziowaniu. W ostatnim okresie bardzo uaktywnili się „plażowicze”. Powstała
nowa Komisja ds. piłki ręcznej plażowej, której szefem został Damian Demczuk. Nasze
Kolegium postanowiło rozszerzyć swój skład osobowy o osobę, zajmującą się sprawa-
mi sędziowskimi piłki plażowej. Po dokonaniu niezbędnej zmiany w regulaminie dzia-
łania Kolegium Sędziów wystąpimy do Zarządu Związku o włączenie D. Demczuka 
w skład Kolegium. Turnieje w ramach rozgrywek o mistrzostwo Polski już trwają, a
więc zainteresowani sędziowie mają możliwość sędziowania bardzo wielu meczów.

Z dużą przyjemnością informuję, że nasze eksportowe „piaskówki” Joanna Breh-
mer i Agnieszka Skowronek będą reprezentowały nasz kraj podczas World Game 2009,
które odbędą się w lipcu w Kaosiung na Tajwanie.

Trzy osoby będą miały możliwość zdania egzaminu na tytuł sędziego związkowego
podczas czerwcowego młodzieżowego festiwalu piłki ręcznej w Płocku. Egzamin odbę-
dzie się w ramach tzw. „szybkiej ścieżki kariery”, którą stworzyliśmy dla najbardziej
obiecujących młodych sędziów.

W okresie wakacyjnym będziemy również reprezentowani w ramach odbywają-
cych się imprez międzynarodowych (seminaria, egzaminy, turnieje).

Pierwszym, który zapoznał się z egzaminacyjną atmosferą jest Andrzej Jaworski.
W ostatni weekend maja uczestniczył w Grecji w seminarium dla kandydatów na

delegatów piłki plażowej EHF, kończąc je ze stosownym certyfikatem. Brawo!
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Najbardziej obciążone w tym okresie będą panie Joanna i Agnieszka. Jeszcze przed
wyjazdem na plażowe Igrzyska zostały wytypowane przez EHF, wśród sześciu par do
egzaminu na tytuł sędziego kontynentalnego w tradycyjnej odmianie piłki ręcznej.
Egzamin odbędzie się w Słowenii.

W ważnych imprezach międzynarodowych uczestniczyć będą:
• Marek Baranowski i Bogdan Lemanowicz w Mistrzostwach Świata juniorów

rozgrywanych w Egipcie,
• Bartosz Leszczyński i Marcin Piechota w Mistrzostwach Europy 17-latek w Serbii,
• Marek Szajna, jako delegat EHF-u w Mistrzostwach Europy w kategorii

Masters, które odbędą się w Kolding (Dania).
Wszystkim naszym reprezentantom życzę powodzenia i apeluję o tradycyjne trzy-

manie kciuków.
Reprezentowani będziemy również podczas seminarium organizowanego przez

IHF w Tunezji dla szefów komisji sędziowskich zrzeszonych federacji.
Aktywność na arenie międzynarodowej naszego Prezesa Andrzeja Kraśnickiego

zaowocowało podpisaniem dwóch porozumień, które przewidują wymianę zespołów
narodowych, sędziów i trenerów. Umowy podpisano z prezydentami federacji USA
(Dietmar Esch) i Kuwejtu (Naser Saleh Bu Marzouq). W ramach tej pierwszej umowy
nasi sędziowie Arkadiusz Sołodko i Leszek Sołodko sędziowali w Chicago zakończone
niedawno finały mistrzostw tego kraju.

Z dużym prawdopodobieństwem możemy zakomunikować, że podczas naszego
sierpniowego seminarium gościć będziemy przedstawicieli środowiska sędziów z USA
i Kuwejtu.

Zachęcam do wakacyjnej lektury materiałów zawartych w Buletynie, w tym:
• obszernego sprawozdania Marka Baranowskiego i Bogdana Lemanowicza z VIII

Mistrzostw Europy kobiet rozegranych w grudniu 2008 roku w Macedonii,
• relacji Mirosława Bauma z XXI Mistrzostw Świata mężczyzn rozegranych na

przełomie stycznia i lutego bieżącego roku w Chorwacji,
• materiałów statystycznych opracowanych przez Andrzeja Mikołajczaka  na pod-

stawie rocznych sprawozdań z WZPR-ów.
Materiał ten jest wzbogacony o wnioski zgłoszone przez Kolegów, uczestników

corocznego spotkania z przewodniczącymi komisji sędziowskich poszczególnych woje-
wódzkich związków, którzy w grupach panelowych dyskutowali o najważniejszych
problemach naszego środowiska.

W ferworze wakacyjnych przygód nie zapomnijcie o właściwym przygotowaniu się
do sierpniowego seminarium. Tym razem zapraszamy do Nałęczowa, aby w atmosfe-
rze znanego kurortu, przygotować się do czekającego nas nowego sezonu.

W imieniu członków Kolegium Sędziów ZPRP, życzę miłego wypoczynku.

Henryk  Szczepański
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1. Odszedł następny z nas...

Paweł Daniel Musialik Junior

(18.02.1976 – 21.04.2009)

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci naszego kolegi
Pawła Musialika Juniora. 

Wszyscy zadajemy sobie pytanie, dlaczego stało się to tak szybko? 
Przez wiele lat walczył z chorobą nowotworową nie poddając się jej i nie tracąc ani

na moment wiary w sens życia. Cierpiąc nie użalał się nad sobą, zawsze uważając, iż
mnóstwo osób jest w zdecydowanie gorszym położeniu niż on sam. Nie spełnił swego
pragnienia, jakim była chęć zostania zawodowym żołnierzem. Osobisty czas dzielił
zawsze sprawiedliwie poświęcając go zarówno dla rodziny jak i swej wielkiej namięt-
ności, którą była piłka ręczna. 

Po przygodzie zawodnika, którą zakończył na szczeblu młodzieżowym, w ówcze-
snym Ruchu Radzionków, poświęcił się sędziowaniu. W 1997 roku ukończył kurs
sędziowski, w 1998 roku zdał egzamin na sędziego okręgowego, a w roku 2000 na
sędziego związkowego. Do 2002 roku prowadził zawody na szczeblu II ligi. Boiskową
partnerką Juniora była wówczas Małgorzata Kujawińska (obecnie Pytel). Umiejętności
sędziowskie doskonalił zarówno na krajowych boiskach, jak i sędziując młodzieżowe
imprezy m.in. w Danii, Szwecji czy Niemczech. W dalszych awansach przeszkodziło mu
ciążące na nim piętno choroby. Aktywnie udzielał się jednak jako sędzia sekretarz / mie-
rzący czas. Kilka imprez m.in. Klubowy Puchar Śląska obsługiwał będąc sędzią głównym. 



Był autorem strony internetowej Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach. Po
przekazaniu prowadzenia rozgrywek II ligi do WZPRów miał bardzo duży wkład w pro-
fesjonalną obsługę zawodów tego szczebla przez Śląski Związek Piłki Ręcznej. Nie
można też pominąć jego zaangażowania w pracach na rzecz Komisji Gier i Dyscypliny,
w której działał do ostatnich chwil.

Gdy stan zdrowia pozwalał mu odbywał liczne podróże m.in. Egipt, Tunezja.
Wybierał zawsze ciepłe kraje, bowiem w wysokich temperaturach czuł się znacznie
lepiej. 

Wielką pasją Juniora była też piłka nożna. Można go było spotkać na meczach
reprezentacji Polski, był także na Mistrzostwach Świata w Niemczech. 

Zapamiętamy go jako uczynnego, chętnego do pomocy, zawsze koleżeńskiego. 
Dziękujemy Ci Pawełku za wspaniałe chwile spędzone z Tobą, za wszystko, co dla

nas zrobiłeś. Ty nie odszedłeś, Ty wciąż jesteś z nami.

Koledzy Sędziowie
ze Śląskiego Związku Piłki Ręcznej 
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2. VIII Mistrzostwa Europy Kobiet 
w Macedonii – 2-14 grudnia 2008

Marek Baranowski / Bogdan Lemanowicz

12 września 2008 roku. Piątek. Nareszcie jest trochę wol-
nego czasu, żeby nadrobić różne zaległości. Pracę w ogrodzie
przerywa telefon. Dzwoni Marek i przekazuje wiadomość o
powołaniu na ME do Macedonii. Cieszymy się, że po kilku
imprezach młodzieżowych dostajemy szansę na „zrobienie
małego kroczku do przodu”.

Od kursokonferencji w Gdańsku minęło tylko kilkana-
ście dni, jednak od razu wznawiamy przygotowania teore-
tyczne. Podobnie jest z „bieganiem”. W poprzednich latach
utrzymywaliśmy formę podczas sezonu, jednak teraz trzeba było przygotować się do
zaliczenia testu Shutle-run. Pogoda nie była zbyt łaskawa i nie pomogła nam w przy-
gotowaniach. Po kilku dniach od informacji o powołaniu na mistrzostwa otrzymaliśmy
z EHF-u pierwszą pracę domową. Wszystkie pary sędziowskie dostały do opracowania
różne zagadnienia. Nam przypadła do przygotowania prezentacja o grze skrzydłowego:
„Kontakt ciałem i kolizje podczas rzutu na skrzydle”. Naszą pracę przygotowaliśmy 
w formie wykładu w oparciu o slajdy i krótkie sceny z meczów. Jednak problemy tech-
niczne zmusiły nas do zmiany koncepcji. Z pomocą Bartka Leszczyńskiego i Marcina
Piechoty, którzy są lepszymi znawcami komputerów od nas, przygotowaliśmy kilku-
minutowy film (dzięki za pomoc, chłopaki!).

Jeszcze nie zdążyliśmy odetchnąć po przygotowaniu tej prezentacji, a już otrzyma-
liśmy nową pracę domową. Tym razem było to około 50 sytuacji z meczów rozegranych
podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Należało zinterpretować sytuacje w następu-
jących kategoriach:

• kryteria dotyczące rzutu karnego (przepis 14 i objaśnienie 8) – rzut karny
podyktowany nieprawidłowo, kiedy obrońca nie jest w polu bramkowym.
Karanie progresywne zarządzone nieprawidłowo podczas decyzji o przyznaniu
rzutu karnego.

• walka pomiędzy zawodnikiem obrotowym i obrońcą – zawodnik obrotowy 
i obrońca używają nielegalnych metod w celu zajęcia lepszej pozycji.

• kolizje/faul podczas rzutu na skrzydle – sytuacje kiedy dochodzi do kolizji
zawodnika atakującego i obrońcy. Czasami jest bardzo trudno stwierdzić, kto
zainicjował kontakt ciałem.
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• faul w ataku / faul zawodnika z piłką / symulowanie – „Hollywood actions”.
• karanie progresywne – akcje skierowane głównie i bezpośrednio na przeciwni-

ka, a nie na piłkę.
W tym miejscu chcieliśmy podziękować Jackowi Wróblewskiemu, który przekazał

nam cenne uwagi potrzebne w przygotowaniu „prac domowych”. 
Wspomnieliśmy już o przygotowaniu teoretycznym i fizycznym. Należy, więc

wspomnieć również o praktyce. Przygotowując się do mistrzostw otrzymaliśmy nomi-
nację do prowadzenia meczów w europejskich pucharach. Sędziowaliśmy trudne spo-
tkania w Lidze Mistrzów (Buducnost Podgorica – Elda Prestigio), a także w EHF Cup
(Frankfurt – Byasen Trondheim). Otrzymaliśmy również zaproszenie na Turniej Pan-
non Cup rozgrywany na Węgrzech. Wzięły w nim udział reprezentacje Węgier, Chor-
wacji, Macedonii i Austrii. Dla drużyn tych był to ostatni etap w przygotowaniach do
Mistrzostw Europy. Dla nas było to świetne przetarcie przed turniejem mistrzowskim,
a także zapoznanie z zawodniczkami i trenerami ekip, z którymi, za kilka dni, mieli-
śmy się spotkać w Macedonii.

Na kilkanaście dni przed wyjazdem do Macedonii otrzymaliśmy opracowanie doty-
czące mistrzostw. Zawierało ono program mini-kursu dla sędziów i delegatów, infor-
macje dotyczące elektronicznego protokołu meczowego, a także regulaminy i wiele
innych wiadomości, które mieliśmy wykorzystać podczas turnieju. Bardzo ciekawy
artykuł przygotował dr Hans Holdhaus z Instytutu Medycyny i Sportu w Wiedniu. Od
wielu lat współpracuje on z EHF i IHF. Na Mistrzostwach Europy w Macedonii był
odpowiedzialny za Komisję Antydopingową. W swoim opracowaniu poruszył wiele
interesujących zagadnień dotyczących sędziów i ich przygotowania do meczu. Dr Hol-
dhaus przedstawił propozycje, jak należy spędzać czas w dniu poprzedzającym mecz 
i w dniu meczu. Podkreślał także rolę właściwego odżywiania. Zwracał również uwagę
na odpowiednią rozgrzewkę, a także zachowanie w czasie przerwy i po meczu. 

Praca, przygotowania do mistrzostw oraz codzienne sprawy spowodowały, że czas
od powołania do wyjazdu minął bardzo szybko. W Macedonii mieliśmy się stawić 
29 listopada 2008 roku. Po zakwaterowaniu w hotelu Aleksander Palace w Skopje, już
tego samego dnia wieczorem rozpoczęły się pierwsze zajęcia. Wśród sędziów i delega-
tów były osoby, które poznaliśmy już wcześniej, a z częścią mieliśmy przyjemność spo-
tkać się po raz pierwszy. Komisja Sędziowska EHF postanowiła wprowadzić na
mistrzostwa „świeżą krew”. Część par miała już jednak doświadczenie w imprezach
seniorskich. My byliśmy w grupie debiutantów. Poniżej lista osób nominowanych na
Mistrzostwa Europy w Macedonii:

Reprezentanci EHF:

• Tor Lian – EHF President / NOR
• Jean Brihault – EHF EXEC / FRA
• Jan Tuik – EHF EXEC / NED  
• Frantisek Taborsky – EHF EXEC / CZE
• Laszlo Sinka – EHF EXEC / HUN
• Arne Elovsson – EHF EXEC / SWE
• Michael Wiederer – EHF Sec. Gen
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Delegaci:

• Helga Magnusdottir – EHF CC / ISL
• Sandor Andorka – EHF CC / HUN
• Alenka Cuderman – EHF ARB / SLO
• Viktor Konoplyastyy – EHF ARB / UKR
• Janka Stasova – EHF ECA / SVK
• Bjarne Munk Jensen – EHF DEL / DEN
• Mona Förström – EHF DEL / FIN
• Carol Domenge – EHF DEL / FRA
• Dragan Nachevski – EHF DEL / MKD
• Vladimir Rancik – EHF DEL / SVK

Sędziowie:

• Jan Erik Leandersson / Mikael Lindroos – FIN
• Csaba Dobrovits / Peter Tajok – HUN
• Hlynur Leifsson / Anton Palsson – ISL
• Aco Nikolovski / Gjoko Kolevski – MKD
• Peter Bol / Edward Willem Van Eck – NED
• Kim Andersen / Per Morten Sodahl – NOR
• Branka Maric / Zorica Masic – SRB
• Peter Brunovsky / Vladimir Canda – SVK
• Tetyana Rakytina / IrynaTkachuk – UKR
• Marek Baranowski / Bogdan Lemanowicz – POL

– 9 –



Mini-kurs trwał trzy dni i były one bardzo pracowite. Zaczynaliśmy zajęciami spor-
towymi o 7.30. Później przez cały dzień trwały różne wykłady, przeplatane „występa-
mi sędziów”. Każda para miała możliwość przedstawienia swojej prezentacji. Forma
naszej różniła się od pozostałych, odebrana została jednak bardzo dobrze. 

W czasie zajęć omawialiśmy również wspomniane powyżej sytuacje z Igrzysk Olim-
pijskich w Pekinie. Przy wielu akcjach z meczu trwały dyskusje. Czasami opinie
sędziów i delegatów różniły się, jednak na koniec Sandor Andorka przedstawiał „jedy-
ną → właściwą” interpretację danej sytuacji.

Jeden z wykładów prezentował przedstawiciel UEFA. Był nim sędzia międzynaro-
dowy z Norwegii – Tom Henning Overbro, który sędziował podczas ostatnich
Mistrzostw Europy rozgrywanych w Austrii i Szwajcarii (m.in. mecz Polska – Niemcy).
Przedstawione przez niego zagadnienia były bardzo ciekawe, potwierdziły jednak prze-
paść, która dzieli nasze dyscypliny. 

W niedzielę wieczorem (30.11) odbył się mecz towarzyski pomiędzy Macedonią 
i Hiszpanią. Był to ostatni sprawdzian dla organizatorów mistrzostw, po którym mogli
oni poprawić ewentualne błędy. Obserwując ten mecz mogliśmy się przekonać, jak
gorąca atmosfera towarzyszy meczom, w którym grają gospodynie turnieju. Mimo, że
było to spotkanie towarzyskie hala była prawie pełna, a kibice reagowali bardzo żywio-
łowo. 

Poniedziałek, 1 grudnia rozpoczęliśmy o 7.30 sprawdzianem z przygotowania
fizycznego. Musieliśmy zaliczyć test Shutle-run. Kilka osób nie uporało się z tym
testem. My znaleźliśmy się w grupie, która zaliczyła sprawdzian. Test Shutle – run był
jedynym, który przewidziano dla sędziów. Okazało się bowiem, że nasi szefowie zre-
zygnowali z przeprowadzenia testów teoretycznych, uznając, że sędziowie, którzy przy-
jechali na Mistrzostwa Europy, znają przepisy gry.

Na zakończenie mini-kursu podano nominacje na pierwsze dwa dni mistrzostw.
Pięć par wyjechało do Ohrid, a my z kolegami z Norwegii, Słowacji, Węgier i Finlandii
zostaliśmy w Skopje. 

W VIII Mistrzostwach Europy w Macedonii brało udział 16 zespołów podzielonych
na 4 grupy:

GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D
Skopje Ohrid Ohrid Skopje

Francja Norwegia Rosja Niemcy
Węgry Portugalia Szwecja Chorwacja
Dania Hiszpania Austria Macedonia
Rumunia Ukraina Białoruś Serbia

W rundzie eliminacyjnej drużyny grały w grupach systemem „każdy z każdym”. Po
trzy najlepsze zespoły awansowały, z zaliczeniem punktów, do rundy zasadniczej,
gdzie rozegrały po trzy spotkania (grupa A i B oraz C i D). Następnie dwie najlepsze
drużyny awansowały do fazy finałowej i walczyły o medale.

Nasz debiut podczas seniorskich Mistrzostw Europy Kobiet miał miejsce w spo-
tkaniu Węgry – Rumunia. Trema przed pierwszym gwizdkiem była ogromna. Wydaje
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nam się jednak, że poradziliśmy sobie ze stresem. Popełniliśmy kilka błędów, lecz
ogólnie nasz obserwator był zadowolony. Miał zastrzeżenia do kilku rzutów karnych.
Komisja Sędziowska EHF zmieniła interpretację dotyczącą rzutu karnego. Wytyczne te
były przekazane podczas mini-kursu, jednak ciężko było od ręki wprowadzić je w życie.
Z meczu na mecz staraliśmy się pamiętać o nowych wskazówkach, aby popełniać jak
najmniej błędów.

Następnego dnia czekała nas „wycieczka” do Ohrid. Komisja Sędziowska starała się
tak układać nominacje, aby te same pary nie sędziowały tym samym drużynom (oka-
zało się, że nie było to proste). Tak, więc pojechaliśmy do Ohrid i tego samego dnia
wieczorem, sędziowaliśmy mecz Rosja – Białoruś. Wspólnie z nami pojechał do Ohrid
nasz szef – Sandor Andorka, który po spotkaniu stwierdził, że wypadliśmy lepiej niż
w pierwszym meczu. Nie było już problemów z interpretacją rzutu karnego. Powiedział
również, że ma dla nas specjalne zadanie, ale o tym mieliśmy się dowiedzieć po powro-
cie do Skopje. 

Do stolicy Macedonii wróciliśmy w piątek i otrzymaliśmy informację, że nomino-
wano nas do bardzo ważnego meczu w grupie D. Wyznaczono nas, bowiem do sędzio-
wania spotkania Macedonia – Serbia. Mecz ten decydował o awansie do głównej rundy
mistrzostw. Spodziewaliśmy się, że podczas meczu będzie „gorąco”. Nie myśleliśmy
jednak „ŻE AŻ TAK”. Kilka lat „biegamy już po boisku z gwizdkiem”, jednak tak trud-
nego meczu jeszcze nie sędziowaliśmy. W ocenie innych par był to najtrudniejszy
mecz mistrzostw.

W niedzielę 07.12.09 skończyła się runda eliminacyjna i znów czekała nas wyciecz-
ka do Ohrid. Spędziliśmy tam cztery dni i sędziowaliśmy dwa spotkania. Tak się zło-
żyło, że były to mecze, w których grała reprezentacja Rumunii. Pierwszym przeciwni-
kiem tego zespołu była Ukraina, a kolejnym Norwegia. Ten drugi mecz decydował 
o wyłonieniu par półfinałowych. Norwegia miała już zapewniony awans, a o drugie
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miejsce korespondencyjnie walczyła Rumunia i Hiszpania. Norweżki okazały się moc-
niejsze i zwycięstwem nad Rumunią zapewniły historyczny awans reprezentacji Hisz-
panii do najlepszej czwórki mistrzostw.

Wspomniany powyżej mecz kończył główną rundę w Ohrid, a decydujące mecze
rozgrywane były w pięknej hali Arena Skopje im. Borisa Trajkowskiego. 

Na koniec mistrzostw przypadła nam rola pary rezerwowej w meczu o brązowy
medal pomiędzy Rosją i Niemcami. Mecz ten sędziowali nasi „bratankowie” Csaba
Dobrovits i Peter Tajok. Reprezentacja Niemiec, grająca bez swojej najlepszej zawod-
niczki (kontuzjowanej w meczu półfinałowym Grit Jurack), nie poradziła sobie z zespo-
łem Rosji. Mecz zakończył się wynikiem 24 : 21.

W finale VIII Mistrzostw Europy Kobiet w Macedonii spotkały się drużyny Norwe-
gii i Hiszpanii. W ten sposób została złamana tradycja ostatnich lat, gdzie w finałach
wszystkich imprez mistrzowskich spotykały się Norweżki z Rosjankami. Komisja
Sędziowska EHF zadecydowała, że finał turnieju będzie wewnętrzną sprawą kobiet.
Mecz sędziowały Tetyana Rakytina i IrynaTkachuk z Ukrainy, a przy stoliku pracowa-
ły Janka Stasowa ze Słowacji i Mona Förström z Finlandii. Drużyny Norwegii i Hiszpa-
nii spotkały się na turnieju dwukrotnie, w swoim pierwszym i ostatnim meczu na
mistrzostwach. W meczu grupowym padł remis 21:21. W spotkaniu o złoty medal Nor-
weżki okazały się jednak zdecydowanie lepsze, wygrywając 34:21.

Ostateczna kolejność miejsc w VIII Mistrzostwach Europy w Macedonii:
1. Norwegia
2. Hiszpania
3. Rosja
4. Niemcy
5. Rumunia
6. Chorwacja
7. Macedonia
8. Węgry
9. Szwecja

10. Ukraina
11. Dania
12. Białoruś
13. Serbia
14. Francja
15. Austria
16. Portugalia

Na ostatnim miejscu w turnieju uplasowała się reprezentacja Portugalii, która
pokonała Polki w eliminacjach. Wielka szkoda, że na mistrzostwach zabrakło naszej
drużyny. Wydaje nam się, że wypadłaby dużo lepiej niż ich przeciwniczki z kwalifi-
kacji.
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Do najlepszej „siódemki” turnieju wybrano następujące zawodniczki:
• Bramkarka – Katrine Lunde Haraldsen / NOR
• Lewe skrzydło – Valentina Elisei-Ardean / ROU  
• Lewe rozegranie – Tonje Larsen / NOR
• Środek rozegrania – Kristine Lunde / NOR
• Koło – Begona Fernandez / ESP
• Prawe rozegranie – Grit Jurack / GER
• Prawe skrzydło – Linn Kristin Riegelhuth / NOR 

Najlepszą zawodniczką mistrzostw wybrano Norweżkę – Kristine Lunde. „Królową
strzelców” turnieju została Linn Kristin Riegelhuth z Norwegii, która zdobyła 51 bra-
mek. Natomiast najlepszą zawodniczką w obronie została uznana Nadezda Muravyeva
z Rosji.

Na zakończenie przedstawimy jeszcze kilka informacji dotyczących „światka
sędziowskiego”. 

W czasie mistrzostw kilka razy mieliśmy zajęcia sportowe. Rozpoczynały się one o
7.30. Po krótkiej, indywidualnej rozgrzewce organizowaliśmy różne zabawy ruchowe,
a później graliśmy w piłkę nożną lub koszykówkę. „Własną formę fizyczną” można
było także podtrzymać w klubie fitness i siłowni, mieszczących się w hotelu.

Codziennie po śniadaniu organizowane były mitingi dla sędziów i delegatów.
Omawiano na nich mecze, które odbyły się poprzedniego dnia. Analizowano również
najciekawsze sytuacje z tych spotkań. Podczas mistrzostw dla komisji sędziowskiej
pracował Robert Kleiner, którego zadaniem było przygotowanie i prezentacja, wybra-
nych przez delegata fragmentów spotkania. Najciekawsze sytuacje były wielokrotnie
powtarzane i analizowane. Prezentowano i omawiano zarówno dobre jak i błędne
decyzje sędziów. Delegaci starali się tak omówić określoną sytuację, aby wypracować
wspólną linię dla wszystkich par sędziowskich. 

Faktem godnym podkreślenia była atmosfera, która panowała wśród sędziów.
Można śmiało powiedzieć, że była ona bardzo dobra. Zwracali na to uwagę zarówno
delegaci, jak i reprezentanci EHF-u.

Podsumowując...

Nasze pierwsze seniorskie mistrzostwa za nami. Poznaliśmy „od kuchni” jak
wygląda jedna z największych, po olimpiadzie i mistrzostwach świata, imprez piłki
ręcznej na świecie. Było to wspaniałe przeżycie w naszej „przygodzie z gwizdkiem”.
Jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, które, staramy się wprowadzać w życie 
w kolejnych meczach. A co z tego wyniknie?
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2. XXI Mistrzostwa Świata Mężczyzn 
– Chorwacja 2009

Mirosław Baum

Turniej mistrzowski odbył się w terminie 16.01-1.02.2009 roku w Chorwacji.
Mecze rozgrywane były w: Splicie, Osijeku, Varażdinie, Porecu, Puli, Zadarze i Zagrze-
biu. Rywalizowały 24 zespoły:

grupa A FRA, HUN, SVK, ROU, ARG, AUS
grupa B CRO, SWE, ESP, KOR, KUW, CUB
grupa C GER, POL, MKD, RUS, TUN, ALG
grupa D DEN, NOR, EGY, BRA, SRB, KSA
Grano systemem każdy z każdym w grupach, a następnie p 3 najlepsze zespoły (grupa

A z B oraz grupa C z D) awansowały do tzw. Maind Round, natomiast zespoły z miejsc 
4-6 rywalizowały w President`s Cup rywalizując już tylko o miejsca 13-24 w turnieju.

Zwycięzcy z zaliczonymi punktami z grupy eliminacyjnej grali jeszcze po 3 mecze 
z zespołami innej grupy (A-B, C-D), a dalej po 2 drużyny awansowały do 1/2 finału, 
a pozostali grali odpowiednio o miejsca (np. trzeci z trzecim o 5 miejsce w mistrzostwach).

Do sędziowania tych zwodów nominowano 16 par z całego świata, a byli to:

Andrej Gousko – Siarhei Repkin (BLR)
Jesus Menezes – Rogero Pinto (BRA)
Matija Gubica – Boris Milosevic (CRO)
Jiri Opava – Pavel Valek (CZE)
Per Olesen – Lars Pedersen (DEN) Rez.
Mads Hansen – Martin Gjending (DEN)
Moustafa Elmoamli – Mohamed Shaban (EGY)
Nordine Lazaar – Laurent Reveret (FRA)
Frank Lemme – Bernd Urlich (GER)
Mohsen Karbas – Majid Kolahdouzan (IRI)
Mindaugas Gatelis – Vadis Mazeika (LTU)
Mirosław Baum – Marek Góralczyk (POL)
Ivan Cocador – Eurico Nicolau (POR)
Constantin Din – Sorin Dinu (ROU)
Nenad Krstic – Peter Ljubic (SLO)
Zoran Stanojevic – Slobodan Visekurna (SRB)
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Należy zaznaczyć, iż pierwotnie nominowana została para ze Szwecji Candbro –
Claesson, ale niestety w wyniku kontuzji jednego z sędziów, zmuszeni zostali do zre-
zygnowania z imprezy. W ich miejsce PRC IHF wyznaczyła drugą parę duńską Olesen
-Pedersen.

Dla nas Mistrzostwa „rozpoczęły” się dużo wcześniej, gdyż już w październiku
2008 roku, poza gratulacjami od naszego szefa Christera AHLA, dostaliśmy pokaźną
listę zaleceń, mających na celu właściwe i optymalne przygotowanie się do imprezy.

Po pierwsze musieliśmy na koniec każdego miesiąca przesłać do Ramona Calego
ESP (członek PRC IHF) program oraz wykonanie naszej aktywności fizycznej, jako ele-
mentu przygotowań do Shuttle-run Testu oraz samego turnieju. Ramon w porozumie-
niu z ekspertami od przygotowania fizycznego monitorował nasze treningi i przekazy-
wał drogą e-mailową swoje uwagi (krytyczne lub zalecenia, co należy zmienić, aby tre-
ning był bardziej efektywny).

Po drugie, każda z par otrzymała płytę DVD z różnymi meczami turnieju olimpij-
skiego w Pekinie i musiała dokonać szczegółowej analizy tych zawodów według okre-
ślonego analogicznego dla wszystkich wzoru.

Po trzecie, otrzymaliśmy pracę domową (na „odrobienie” której mieliśmy 3 tygo-
dnie – do 20 października 2008 roku) w postaci 3 pytań do opracowania indywidual-
nego lub przez parę:

• co należy robić, aby dążyć do OBIEKTYWIZMU (czy możliwe jest w pełni obiek-
tywne sędziowanie),

• co to jest stałość (CONSISTENT),
• co należałoby zmienić w nowych przepisach gry w piłkę ręczną do roku 2010?
Oczywiście zwrócono także uwagę, że na krajowych oraz kontynentalnych federa-

cjach spoczywa obowiązek i odpowiedzialność, aby sędziowie byli właściwie przygoto-
wani do Mistrzostw.

Do Chorwacji przyjechaliśmy wcześniej niż ekipy i w dniach 12-14 stycznia 2009
roku odbyliśmy intensywny „mini kurs sędziowski”. Program był ciekawy i zróżnico-
wany.

Poniedziałek 12.01 rozpoczęliśmy od indywidualnego fintesu, a następnie podczas
plenum (9-12.30) zostały poruszone problemy:

a) „dialogu w sędziowaniu”,
b) zachowań niesportowych – wymuszeń (tzw. teatr),
c) tendencje w grze obronnej (np. formacje obronne 6-0, 5-1, 4-2, 3-2-1, 3-3), isto-

tę wolnego pola do gry, czy też nieprawidłowych zasłon (bloków),
d) udawanie kontuzji przez zawodników i jak powinien w takiej sytuacji zacho-

wać się sędzia,
e) bramkarz w polu gry podczas kontrataku i jego odpowiedzialność za kolizję.
Podczas sesji popołudniowej 14.30-18.30 mieliśmy video analizę, podsumowanie

pracy domowej w grupach, a następnie prezentacja na forum ogólnym.
Wieczorem 20-22.30 odbył się „team-building” zajęcia relaksacyjne oraz graliśmy 

w bowling.
Wtorek 13.01 rozpoczął się treningiem z Ramonem w hali sportowej (jeszcze przed

śniadaniem). 
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W dalszej części dnia odbyliśmy bardzo ciekawe zajęcia z Johannem Ingi Gunnars-
sonem z Islandii – prominentnym ekspertem z zakresu psychologii w piłce ręcznej.
Mówił o psychologicznych aspektach sędziowania! W szczególności zwrócił uwagę na
mentalne przygotowanie do zawodów oraz kwestie związane z utrzymaniem koncen-
tracji.

Kolejnym punktem dnia było spotkanie z Gudmundurem Gudmundssonem tre-
nerem reprezentacji Islandii (srebrny medal w Pekinie). Omówił on spojrzenie na
zawody i sędziowanie od strony trenerskiej, jak również zaprezentował sposób przy-
gotowania swojego zespołu do turnieju olimpijskiego.

W środę 14.01 po lekkim śniadaniu udaliśmy się do hali sportowej, gdzie zaliczy-
liśmy „beep test” (nie wszyscy zmieścili się w normie), my z Markiem nie mieliśmy 
z tym problemu.

Następnie przez godzinę trener z Islandii demonstrował, przy udziale zawodników
z klubu z Zagrzebia, fragmenty gry w ataku i obronie. Przy tej okazji otrzymaliśmy 
i testowaliśmy system łączności między parą sędziowską oraz delegatem.

Na koniec „mini kursu” (po obiedzie) mieliśmy analizę wybranych elementów 
z meczów turnieju olimpijskiego.

W czwartek 14.01. rano udaliśmy się do różnych miast, gdzie był rozgrywany tur-
niej.

My z Markiem na początku trafiliśmy do Porecu, gdzie grała grupa D, a następnie
do Zagrzebia na drugą fazę turnieju (maind round). W sumie sędziowaliśmy 7 spotkań. 

w fazie eliminacyjnej:
• EGY – SRB
• DEN – KSA
• NOR – SRB
• SRB – KSA
w Maind Round:
• FRA – SWE
• CRO – FRA
mecz o 5 miejsce: GER – HUN 

Byliśmy także parą rezerwową na meczu finałowym Chorwacja – Francja.

Z turnieju byliśmy bardzo zadowoleni, nie mieliśmy problemów z zawodnikami
trenerami, a sukces polskiej reprezentacji (poza oczywistą radością) powodował, że nie
mieliśmy szans na sędziowanie półfinałów.

Na mecz finałowy też byliśmy „spaleni” gdyż wcześniej sędziowaliśmy już mecz
Chorwacja – Francja w drugiej fazie turnieju.
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3. Spotkanie Przewodniczących 
KS WZPR – Kielce 2009 
31.01. – 01.02.2009

W dniach 31.01-1.02. 2009 r. w Kiecach odbyło się spotkanie Kolegium Sędziów
ZPRP z Przewodniczącymi Komisji Sędziowskich WZPR. Żałuję, że nie wszyscy Koledzy
mogli uczestniczyć w naszym spotkaniu, jednak mam nadzieję, że w przyszłym roku
znowu uda nam się spotkać w pełnym gronie.

Żywię nadzieję, że spotkanie było ciekawe, a problemy poruszane interesowały
nas jako sędziów, obserwatorów i działaczy związanych z piłką ręczną.

Spotkanie podzielone było na kilka części:
• sprawy ogólne omówione przez Henryka Szczepańskiego, Wojtka Michalika 

i Jacka Wróblewskiego
• prezentacja wykonana na podstawie sprawozdań przesłanych przez Kolegów

Przewodniczących, omówienie pracy w okręgach przy udziale przewodniczą-
cych KS WZPR

• praca w grupach panelowych, w których poruszano następujące zagadnienia:
1. nabór i utrzymanie młodych sędziów (ścieżka kariery sędziowskiej) –

przedstawiciele: Łódź, Opole, Kujawsko-Pomorskie, Małopolskie.
2. praca szkoleniowa i kształtowanie charakteru młodych adeptów sztuki 

sędziowskiej – przedstawiciele: Zachodniopomorskie, Podkarpackie, Wiel-
kopolskie, Dolnośląskie.

3. szkolenie sędziów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych doskonalenie 
umiejętności (wypracowanie form i metod doskonalenia) – przedstawicie-
le: Podlaskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Pomorskie. 

Dziękuję Kolegom za zaangażowanie w trakcie spotkania, którego efektem są 
opracowane przez nas metody podejścia do naboru, pracy z sędziami oraz utrzyma-
nia sędziów przy dyscyplinie, ale o tym dalej w tekście.

Teraz do rzeczy... 

Na podstawie danych, które przekazaliście w swoich sprawozdaniach wiemy, że:
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Sędziów sędziujących zawody szczebla centralnego jest najwięcej w historii zbiera-
nia danych, mecze prowadzi 170 sędziów na ogólną liczbę 703 sędziów (czynni sędzio-
wie w całym kraju). Coraz więcej jest w naszym gronie kobiet, 125 pań prowadzących
zawody w skali kraju stanowi poważną siłę.

Kolejne zestawienia pokazują jak wygląda procentowy podział sędziów szczebla
centralnego prowadzących poszczególne klasy rozgrywkowe oraz jak kształtuje się
podział wiekowy sędziów w okręgach.
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Zwiększyła się ilości meczów, które prowadzili sędziowie w okręgach w 2008 r. cał-
kowita ich liczba wyniosła 9895, jest to więcej niż w 2007 r.- 9332 i co ważniejsze ilość
meczów rozgrywanych w całej Polsce rośnie z roku na rok. Prawie połowa spotkań to
turnieje i zawody, które są organizowane w okręgach, nie mamy danych, w jakich kate-
goriach wiekowych są one rozgrywane.
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Jeżeli chodzi o delegatów, to ich ilość jest mniej więcej na stałym poziomie 
i w ostatnich latach mieści się w granicach od 28 do 39 osób.

Należy zwrócić uwagę na ilość meczów sędziowanych przez sędziów szczebla cen-
tralnego w okręgach, jest to jeden z elementów poprawy jakości sędziowania, należy
zastanowić się, dlaczego jest taka dysproporcja w prowadzonych zawodach w poszcze-
gólnych okręgach, zostawiam to do analizy Kolegom Przewodniczącym,
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Prezentacja pracy w okręgach w zakresie: ilości meczów, 
ilości sędziów oraz sędziów do 30 lat w latach 2000-2008.
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W tym miejscu przedstawię wyniki prac w poszczególnych grupach panelowych 
z nadzieja, że Koleżanki i Koledzy wykorzystają to w swojej pracy w okręgach.

I. NABÓR I UTRZYMANIE MŁODYCH SĘDZIÓW PRZY DYSCYPLINIE

1. NABÓR poprzez;
• kluby sportowe, zwłaszcza młodzieżowe. Jest wielu zawodników/-czek takich,

którzy z czasem nie mieszczą się w podstawowych składach swoich drużyn 
i wśród nich należy szukać kandydatów na sędziów piłki ręcznej. Zdarza się,
bowiem, że młody człowiek nie mając innej perspektywy niż zakończenie
zawodniczej przygody z piłką ręczną ucieka w inne zainteresowania (często
nawet patologiczne). Pozyskanie tych ludzi to korzyść podwójna: raz, że daje-
my szansę pozostania przy ulubionej dyscyplinie; a dwa, że pozyskujemy kan-
dydata sprawnego fizycznie, znającego podstawy przepisów i taktyki gry. Przy
tym jeszcze, wchodząc w grono sędziów mogą stać się w swoim środowisku
swoistym autorytetem w zakresie interpretacji przepisów gry, do wykorzysta-
nia podczas rozmów z zawodnikami swojej byłej drużyny. Pomocną rolę 
w przypadku klubów mogą odegrać także spikerzy kierując apel o naborze nie
tylko do kibicujących osób, ale także do zawodników.

• kontakty z nauczycielami wychowania fizycznego szkół ponadpodstawo-
wych i ponad gimnazjalnych. Można w ten sposób wyłowić wiele „diamenci-
ków” wymagających szlifowania. Szczególne pole do popisu istnieje w szkołach
sportowych i innych, mających klasy sportowe. Nauczycielowi najłatwiej prze-
cież ocenić podstawowe cechy motoryczne i wolicjonalne ucznia, a nade
wszystko umiejętności zawodnicze. Nie każdy uczeń rokuje jak reprezentant 
i zamiast „pompować piłki” mógłby się spełnić jako sędzia. Także w innych, niż
sportowe szkołach można się doszukać sprawnych młodych ludzi mających
pojęcie o piłce ręcznej, a niekoniecznie zainteresowanych graniem.

• Internet. Systematyczne przekazywanie zaproszeń do udziału w szkoleniu 
z uzasadnieniem potrzeby i perspektyw takiego szkolenia może dać pozytyw-
ny oddźwięk. Przy ciągle rosnącym zainteresowaniu internetem, jest to sposób
na dotarcie do wielu potencjalnych kandydatów. Można tu wykorzystać strony
internetowe poszczególnych WZPR-ów oraz klubów sportowych.

• osobiste kontakty czynnych sędziów ze środowiskiem piłki ręcznej. Wielu
delegatów i sędziów szczebla centralnego – ale nie tylko – ma szerokie znajo-
mości i możliwości kontaktu z działaczami sportowymi, trenerami, zawodni-
kami, nauczycielami i choćby dzięki temu mogą zabiegać o nowych kandyda-
tów. Mogą oni bazować na własnym przykładzie, przedstawiając pozytywy
sędziowskiej „profesji”.

• lokalne media. Do wykorzystania mamy tu gazety o zasięgu wojewódzkim,
powiatowym, czy nawet gminnym, lokalne rozgłośnie radiowe i ośrodki tele-
wizyjne. Ten sposób powinien jednak być uzupełnieniem wcześniejszych, bo
będzie niejako potwierdzeniem woli, wysiłku i możliwości organizatora szko-
lenia sędziów.
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2. SZKOLENIE – nastepstwo naboru
Uznaliśmy, że efektywne mogą być dwie formy przygotowania kandydatów do

egzaminu:
• Eksternistycznie – tę formę polecalibyśmy jednak dla zawodników (byłych),

którzy siłą rzeczy posiedli podstawy znajomości zasad i przepisów gry. Mają też
większe umiejętności „czytania gry”, a co za tym idzie, szybciej przyswoją sobie
niuanse przepisów i ich interpretacji.

• Szkolenie kursowe – dla pozostałych chętnych (bez odbierania możliwości
tym pierwszym). W tej formie należy wykorzystać możliwości multimedialnej
prezentacji, spotkań z doświadczonymi sędziami, delegatami, trenerami, 
a nawet zawodnikami. Wymaga to dobrego przygotowania organizacyjnego, co
za tym idzie wysiłku i kosztów, ale przecież „cel uświęca środki”.

3. UTRZYMANIE PRZY DYSCYPLINIE
Jest to z pewnością niełatwe zadanie, jednak potrzebne, toteż każdy, kto może coś

w tym kierunku zrobić, powinien to uczynić.
• Pokazywanie pozytywnych przykładów sędziowskiej kariery w Polsce (np.

Mirek Baum – Marek Góralczyk) i regionie, w tym jasne i czytelne określenie
tzw. ścieżki kariery. Uczciwe informowanie o jej trudach, ale i pozytywach, 
o wysiłku, ale też ewentualnym późniejszym sukcesie – „bez pracy nie ma
kołaczy”.

• Częste kontakty środowiska sędziowskiego z młodymi adeptami tej sztuki i
przekonanie ich o korzyściach płynących z sędziowania zawodów piłki ręcznej,
takich jak:
– rozwój własnej osobowości > wyrabianie pewności siebie, stanowczości w

działaniu, umiejętności pokonywania własnych słabości, samokrytycyzmu
ale i sprawiedliwej arbitralności;

– możliwości pozostawania w stałym kontakcie z ulubioną dyscypliną i ludź-
mi z nią związanych oraz bieżącego śledzenia wydarzeń na arenach piłki
ręcznej, w tym dostęp do najświeższych informacji;

• Umożliwianie częstego sędziowania, choćby sparingów, meczów towarzyskich,
rozgrywek szkolnych, z jednoczesnym określeniem potrzebnej im pomocy
merytorycznej w zakresie wyjaśniania zawiłości interpretacyjnych.

• Do prowadzenia spotkania przez młodego sędziego delegować dodatkowo
doświadczonego, mogącego na bieżąco „podpowiadać' i korygować błędy, zwra-
cając przy tym uwagę na wykazanie dobrych stron początkującego sędziego.

II. PRACA SZKOLENIOWA I KSZTAŁTOWANIE MŁODYCH ADEPTÓW SZTUKI
SĘDZIOWSKIEJ 

1. NABÓR I AGITACJA MŁODYCH ADEPTÓW SZTUKI SĘDZIOWSKIEJ
• Internet:

– Strona Związku Piłki Ręcznej w Polsce
– Strony Wojewódzkich Związków Piłki Ręcznej
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– Strony o profilu piłki ręcznej
– Strony ogólne o profilu sportowym lub sędziowskim

• Agitacja:
– Poprzez informacje w klubach sportowych
– Poprzez nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach
– Poprzez indywidualne rozmowy z potencjalnymi kandydatami
– Na spotkaniach promujących dyscyplinę. Na przykład w szkołach lub klu-

bach kibica
• Media – gdzie można umieszczać informacje o kursach sędziowskich:

– Prasa ogólnokrajowa i lokalna
– Telewizja lokalna i kablowa
– Reklama foniczna na zawodach piłki ręcznej (poprzez spikera zawodów).

2. MATERIAŁY SZKOLENIOWE
• Źródło materiałów szkoleniowych:

– Kolegium Sędziów ZPRP
– Komisje Sędziowskie Wojewódzkich Związków Piłki Ręcznej
– Wykorzystanie bazy materiałowej Kolegium Ligii (mecze ekstraklasy, które

muszą być nagrywane na DVD i wysyłane są do Kolegium Ligii)
– Spotkania z uznanymi trenerami, zawodnikami, delegatami i sędziami

połączone z wymianą uwag i doświadczeń
• Formy szkolenia.

– Wykłady teoretyczne
– Prezentacje multimedialne
– Pisanie testów teoretycznych i praktycznych
– Wspólne z innymi sędziami i delegatami oglądanie meczy ligowych, oma-

wianie ich, tłumaczenie i interpretacja przepisów gry
– Prowadzenie zawodów sportowych razem z doświadczonymi sędziami (na

przykład na turniejach towarzyskich)
– Prowadzenie cyklicznych i systematycznych obserwacji sędziowskich, kon-

trolowanie postępów w szkoleniu.

3.  STWORZENIE SYSTEMU MOTYWACYJNEGO MŁODYM ADEPTOM SZTUKI 
SĘDZIOWSKIEJ.

• Przeprowadzić ankietę, z której należy dowiedzieć się o motywacjach młodych
adeptów o przystąpieniu do kursu sędziowskiego

• Wskazać zalety i korzyści, które mogą osiągnąć młodzi adepci zostając sędzią
piłki ręcznej

• Wskazać i podkreślić zalety, które cechują dobrego sędziego piłki ręcznej
• Pokazać środowisko sędziowskie jako świetną grupę osób, która doskonale się

rozumie i wspiera 
• Pokazać przykłady pozytywnych karier sportowych sędziów, którzy osiągnęli

sukces na arenie międzynarodowej.
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III. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODNIKÓW

• Cykliczne spotkania szkoleniowe, połączone z interpretacją przepisów.
• Systematyczne obserwacje sędziowanych meczy przez komisje danego okręgu,

bądź przez doświadczonych sędziów – delegatów, połączone z omówieniem
sędziowanych spotkań / wskazówki, uwagi/.

• Obserwacja meczów ligowych – dyskusja w gronie koleżeńskim.
• Uczęszczanie na treningi, mecze sparingowe zespołów klubowych.
• Wyjazdy na turnieje zagraniczne, wymiana poglądów, doświadczeń, spostrze-

żeń z sędziami innych federacji.

Dziękuję Kolegom za zaangażowanie w pracach panelowych, myślę, że Koledzy
wykorzystają to w swojej pracy w okręgach przy naborze i szkoleniu młodych adeptów
sztuki sędziowskiej, a w zakresie poprawy jakości wykorzystanie propozycji wypraco-
wanych elementów.

Podziękowania należą się kolegom z okręgu Świętokrzyskiego za organizacje i przy-
jęcie, a szczególne podziękowania dla kolegi Grzesia Budziosza za ogrom pracy włożo-
nej w organizację naszego spotkania – Grześ, dzięki!

Materiał przygotował 
Andrzej Mikołajczak
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